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USNESENÍ RADY ze dne 20. 2. 2017 

 

č. 33/2017 

Rada MČ Praha-Libuš    

 

1. bere na vědomí Zápis z první schůzky konkurzní komise na obsazení pracovního 

místa ředitele/ky příspěvkové organizace Základní škola Meteorologická, 

Meteorologická 181, 142 00 Praha 4 – Libuš ze dne 6. 2. 2017, 

2. souhlasí na základě doporučení konkurzní komise s vyřazením uchazečky Mgr. Bc. 

Danielly Havlové Peukerové z důvodů nesplnění požadovaných dokladů na vzdělání 

pro předepsané pracovní místo. 

 

       

č. 34/2017 

 

Rada MČ Praha-Libuš    
 

1. schvaluje zapojení městské části Praha-Libuš do přípravy a distribuce Katalogu 

sociálních a návazných služeb pro rok 2017, který připravuje a vydává MČ Praha 12, 

maximálně do výše 10.000,- Kč z celkových vynaložených nákladů, 

2. schvaluje zapojení MČ Praha-Libuš do přípravy a prezentace na Veletrhu sociálních 

služeb konaného na podzim 2017, který realizuje správní celek MČ Praha 12 jako 

prezentaci nabídky poskytovatelů sociálních služeb pro celý správní obvod. 

 

č. 35/2017 

Rada MČ Praha-Libuš     
 

schvaluje rozšíření spolupráce s Prahou 12 v organizačním zajištění sociálních potřeb a 

návazných služeb pro obyvatele správního obvodu Praha 12. 

 

      

č. 36/2017 

Rada MČ Praha-Libuš  
  

bere na vědomí souhlas městské části Praha-Libuš s realizací projektu s registračním číslem  

 CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_023/0003833, „Personální podpora a profesní rozvoj pedagogů v MŠ,  

v rámci OPVV, výzva č. 02_16_023 - Podpora škol formou projektů zjednodušeného 

vykazování - šablony pro MŠ a ZŠ v prioritní ose 3 OP“, financovaného z OPVV pro 

zřízenou příspěvkovou organizaci – Mateřská škola K Lukám, K Lukám 664,142 00 Praha 4 – 

Libuš. 

        

č. 37/2017 

Rada MČ Praha-Libuš   
 

1. schvaluje podání tří žádostí o dotaci z  rozpočtu HMP kapitola 10 - rezerva pro MČ na 

rok 2017 takto: 

 „Rekonstrukce školní kuchyně v MŠ Mezi Domy, Mezi Domy 373, 142 00 

Praha 4 - Písnice“  
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 „Výměna střešní krytiny a klempířských prvků na pavilonu E v ZŠ 

Meteorologická, Meteorologická č. p. 181, 142 00 Praha 4 - Libuš“ 

 „Rekonstrukce komunikací v okolí ZŠ s RVJ Písnice - ul. L Coňka, Na 

Konečné, K Vrtilce 

2. pověřuje panu starostu Mgr. Jiřího Koubka podpisem žádostí, které jsou nedílnou 

součástí tohoto usnesení.   

 

        

č. 38/2017 

Rada MČ Praha-Libuš   
 

 

1. schvaluje vypsání a zveřejnění Výzvy na podání nabídek na veřejnou zakázku malého 

rozsahu „Vypracování projektové dokumentace pro spojené územní a stavební řízení 

na přístavbu garáží pro hasičskou techniku SDH Libuš v objektu Libušská 81, Praha 4 

- Libuš včetně výkazu výměr, položkového rozpočtu a inženýrské činnosti“, 

2. pověřuje pana starostu Mgr. Jiřího Koubka podpisem Výzvy, která je nedílnou 

součástí tohoto usnesení. 

 

 39/2017 

Rada MČ Praha-Libuš 

 

schvaluje Zápis ze zasedání Likvidační komise č. 1/2017 ze dne 14. 2. 2017 a Rozhodnutí 

tajemníka ÚMČ ze dne 14. 2. 2017 o vyřazení majetku MČ Praha-Libuš a PO zřízených MČ 

v celkové výši 161 431,66 Kč. 

 

         

č. 40/2017 

Rada MČ Praha-Libuš    
 

1. schvaluje vypsání Výzvy na veřejnou zakázku malého rozsahu na podání nabídek 

na výběr zhotovitele na akci „Rekonstrukce teras v MŠ Lojovická“,  

2. pověřuje pana starostu Mgr. Jiřího Koubka podpisem Výzvy, která je nedílnou 

součástí tohoto usnesení. 

       

č. 41/2017 

Rada MČ Praha-Libuš  
 

1. schvaluje uzavření objednávky na zajištění terénní práce v rámci projektu „Mapování 

přístupnosti a bezbariérovosti objektů na území městské části Praha-Libuš“  s 

Pražskou organizací vozíčkářů, z.s., Benediktská 688/6, 110 00 Praha 1, 

IČ: 00676098, zapsanou u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou L 2130, 

financované z dotací hl. m. Prahy na Podporu projektů směřujících k vytvoření mapy 

přístupnosti a bezbariérovosti objektů na území městské části a postupně i k vytvoření 

mapy přístupnosti a bezbariérovosti objektů na území celého hlavního města Prahy 

a rozpočtu městské části Praha-Libuš, v celkové částce 47.500,- Kč vč. DPH,   

2. pověřuje pana starostu Mgr. Jiřího Koubka podpisem této objednávky, která je 

nedílnou součástí tohoto usnesení, 

3. schvaluje udělení plné moci Městské části Praha-Libuš panu Ing. arch. Janu 

Tomandlovi, bytem Bellušova 1845, 155 00 Praha 5, (pracujícímu pro Pražskou 

organizaci vozíčkářů, z.s.) k jednání se zástupci příspěvkových organizací městské 



Strana 3 (celkem 3) 

části Praha-Libuš, nájemců objektů ve vlastnictví městské části Praha-Libuš 

a současně i majitelů a provozovatelů objektů umístěných na území městské části 

Praha-Libuš a jmenovaných v přiloženém seznamu,  

4. pověřuje pana starostu Mgr. Jiřího Koubka podpisem této plné moci, která je nedílnou 

součástí tohoto usnesení, 

5. schvaluje umístění loga městské části Praha-Libuš na webové stránky Pražské 

organizace vozíčkářů, z.s., Benediktská 688/6, 110 00 Praha 1, IČ: 0067 6098, 

s časovým omezením na dobu trvání zapojení městské části Praha-Libuš v projektu 

vytváření Mapy bezbariérovosti hl. m. Prahy. 

         

 

 

č. 42/2017 

Rada MČ Praha-Libuš    
 

1. schvaluje uzavření Smlouvy o převodu práv a povinností ze stavebního povolení  - 

„Stavba č. 0088 – TV Libuš, etapa 0007 – Komunikace Libuš III“ s Hlavním městem 

Prahou, se sídlem Mariánské náměstí 2/2, 110 01 Praha 1, IČ: 00064581, zastoupené 

na základě plné moci společností ZAVOS s.r.o., se sídlem Vinohradská 2516/28, 120 

00 Praha 2, IČ: 60203013, 

2. pověřuje starostu pana Mgr. Jiřího Koubka podpisem Smlouvy, která je nedílnou 

součástí tohoto usnesení. 

      
 

       


